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ВИСНОВОК
за результатами проведення

антикорупційної експертизи законопроєкту1

Назва акту Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
встановлення нульової ставки податку за викиди двоокису
вуглецю для установок, якими здійснюються такі викиди в

результаті спалювання біопалива
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Містить корупціогенні фактори

Опис законопроєкту.

У законопроєкті пропонується внести зміни до Податкового кодексу України та
Закону України «Про альтернативні види палива» (далі – Закон) щодо ставок екологічного
податку.

Встановлюється нульова ставка екологічного податку за викиди двоокису вуглецю,
що здійснюється установками, які внесено до реєстру установок, що використовують
тверде біопаливо як єдиний вид палива.

Власники таких установок, до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом,
вноситимуть до реєстру інформацію за звітний період про обсяги:

- споживання твердого палива;
- виробленої теплової та/або електричної енергії;
- викидів двоокису вуглецю.
Реєстр установок веде Державне агентство з енергоефективності та

енергозбереження України.
Форма та порядок подання заяви для включення установки до реєстру установок

встановлюватиметься Кабінетом Міністрів України.

Корупціогенні фактори.
1. Нечітка регламентація прав, обов’язків та відповідальності юридичних та

фізичних осіб під час здійснення публічних процедур.

1 Цей висновок підготовлений відповідно до Методології проведення антикорупційної експертизи
законопроєктів аналітичним центром “Інститут законодавчих ідей”



Відповідно до нової частини одинадцятої статті 8 Закону, установки, що
використовують тверде біопаливо, як єдиний вид палива, підлягають внесенню до
реєстру».

Водночас, не визначено, коли саме має відбутись внесення відомостей про
установки до реєстру – з моменту придбання установки, її функціонування або ж при
поданні податкової звітності. Крім того, зі змісту норми неможливо визначити хто саме
вносить відомості про установки до реєстру. Із системного тлумачення положень
законопроєкту видається, що ці відомості вносить Держенергоефективності, яке веде
вказаний реєстр. Однак це потрібно безпосередньо визначити на рівні Закону. Також
відсутній строк внесення установки. Хоч він і може бути визначений на рівні Порядку,
встановлення такого строку на рівні Закону стане запобіжником необґрунтованого
затягування внесення даних державним органом.

Важливо відзначити, що наявність установки в реєстрі впливає на встановлення
нульової ставки екологічного податку. Тому основні положення необхідно визначити на
рівні Закону.

Відсутність положень про процедуру внесення відомостей про установки до
реєстру, може призвести до того, що власники таких установок не зможуть реалізувати
своє право на податкові пільги, а уповноважений орган зможе зловживати своїми
повноваженнями щодо внесення відомостей про установки до реєстру.

З метою усунення корупційних ризиків, рекомендуємо детально регламентувати
процедуру внесення установок, що використовують тверде біопаливо до реєстру з метою
ефективної реалізації передбачених законопроєктом податкових пільг.


